ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “НЕОНАТОЛОГІЯ”
Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікарнеонатолог повинен знати і вміти:
організацію
медичної
допомоги

вагітним,

роділлям

та

новонародженим країни, принципи регіоналізації перинатальної допомоги;
організацію медичної допомоги населенню за умов виникнення
екстремальних ситуацій з масовими ушкодженнями;
-

основні питання ембріології та розвитку плоду. Фактори, які порушують

фізіологічний розвиток плоду;
-

основні питання перинатології та спостереження за фізіологічними

вагітністю, пологами, ведення здорової новонародженої дитини
основні принципи сучасних перинатальних технологій
сучасні принципи підтримки грудного вигодовування на всіх етапах
надання медичної допомоги новонародженому
анатомо-фізіологічні особливості новонароджених різного гестаційного
віку;
сучасні технології інтенсивної терапії та виходжування дітей з малою та
дуже малою масою тіла
етіологію, патогенез захворювань новонароджених, взаємозв’язок
функціональних систем у хворих і здорових новонароджених;
орієнтуватись в константах гомеостазу, їх порушеннях та принципах
корекції. Знати їх особливості у новонароджених різного гестаційного віку;
інтерпретувати результати загальних, функціональних та спеціальних
методів дослідження, робити на основі цих даних узагальнення та практичні
висновки;
принципи інфекційного контролю в неонатології, основні документи,
які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного
режиму відділень новонароджених;
-

основи фармакотерапії новонароджених;
основи імунології та імунопрофілактики в неонатології;

клінічну симптоматику основних захворювань перинатального періоду
та періоду новонародженості, особливості їх перебігу в залежності від

гестаційного та постнатального віку, диференційну діагностику захворювань
новонароджених;
етіологію, патогенез, клініку, лікування інфекцій пери-неонатального
періоду;
сучасні принципи і технології інтенсивної терапії та виходжування дітей
з дуже малою масою тіла
особливості ентерального вигодовування новонароджених;
-

профілактику перинатальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини,

ведення новонародженого, що народився у ВІЛ-інфікованої жінки;
-

сучасні принципи грудного вигодовування, фізіологію лактації і

підтримки грудного вигодовування;
-

методику первинної реанімації новонароджених;
принципи стабілізації стану при народженні;

-

сучасні принципи і технології інтенсивної терапії новонароджених.

ЛІКАР – НЕОНАТОЛОГ ПОВИНЕН ВМІТИ:
оцінити стан дитини при народженні і надати медичну допомогу при
народженні
- здійснити ранній початок грудного вигодовування, контакт матері та дитини
“шкіра до шкіри”
-

провести первинний огляд новонародженої дитини;
визначити перинатальний ризик вагітності і новонародженого;

провести
цілеспрямоване
новонародженого;

клінічне

обстеження

хворого

визначити необхідний обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших
спеціальних
досліджень,
організувати
своєчасне
їх
виконання,
прокоментувати результати;
чітко визначити важкість стану хворого новонародженого та обсяг
проведення заходів інтенсивної терапії;
надати невідкладну допомогу хворим новонародженим (непрямий
масаж серця, інтубація трахеї, ШВЛ мішком та маскою, проведення дихання з
постійним позитивним тиском, введення медикаментів в пологовій залі та
відділенні інтенсивної терапії, промивання шлунку, катетеризація вен,

замінне

переливання

крові,

інфузійна

терапія,

люмбальна

пункція,

вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія);
провести штучну вентиляцію легень з ендотрахеальною інтубацією
новонародженого
провести ентеральне годування альтернативними методами (зонд,
шприц, чашка, ложка)
провести парентеральне харчування
-

провести та оцінити показники кардіо-респіраторного моніторингу,

артеріального тиску, графічного моніторингу, кислотно-лужного стану,
біохімічного контролю при інтенсивній терапії новонароджених
-

провести диференційну діагностику захворювань у новонароджених, в

разі потреби організувати консультацію профільних спеціалістів;
обгрунтувати тактику медикаментозного лікування та респіраторної
підтримки при основних захворюваннях новонароджених;
досконало знати практичні питання переливання препаратів крові, його
ускладнення і заходи попередження та боротьби з ними;
знати методику проведення замінного переливання крові
-

вміти провести фототерапію новонародженому з гіпербілірубінемією
оцінити стан грудного вигодовування;

прогнозувати перебіг раннього неонатального періоду з врахуванням
перинатальних факторів ризику.

